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Nationella rekommendationer gäller

Skolavslutningar annorlunda även i år
I våra grundskolor kommer skolavslutningen 
att vara annorlunda även i år. Det kommer inte 
hållas några större samlingar utan varje klass har 
avslutning i klassrummet tillsammans med klass
lärare/mentor. Med hänsyn till de nationella 
riktlinjerna får vårdnadshavare och andra anhör
iga inte delta. Skolavslutning för årskurs 9 sker 
tisdag 15 juni (ingen kortege) och för förskole
klass till och med årskurs 8 onsdag 16 juni.

Mötesplatsen Kaveldunet 
Mötesplatsen Kaveldunet på Kerstinsås är ännu 
inte öppen för allmänheten men man fortsätter 
arbeta mot avdelningar och boenden med flera 
aktiviteter (i möjligaste mån utomhus) under 
sommar en. Föreningar och Svenska kyrkan kom
mer regelbundet under sommaren och erbjuder 

 underhållning samt gudstjänst men så 
endast för slutna sällskap. 

– Det kommer inte heller att bli det 
klassiska midsommarfirandet men vi 

ser med förhoppning fram mot hös
ten och längtar efter att få se och 
träffa alla, säger Fredrika Bäck  

Stiller och Ingrid Malmevik. 

DiVOS för ökad digital kompetens i vården
– Vi som ambassadörer har fått upp ögonen för 
vad digitalisering är och hur viktig den är för att 
vi ska klara framtida utmaningar inom välfärd
en, säger AnneMarie Håkansson, ambassadör 
i DiVOSprojektet. Essunga kommun har var
it med i DiVOS – ett projekt inom V6 (Västra 

Skaraborg) för att öka den digitala kompeten
sen hos vår omsorgspersonal. Ambassadörer 
har utbildats i digitalisering och digitala verktyg 
och utifrån den genomfört träffar i sina arbets

lag där man fört en dialog kring ämnet. Deras  
kompetens kommer att användas i kommunens 
fortsatta arbete med införande av digital teknik 
i vård och omsorgsverksamheterna. I Essunga 
har även Marina Andersson,  Johanna Leander
sson Overland, Monika Arvidsson, Jonas Tibblin 
och Sandra Sundblad deltagit. 

Nytt bokningssystem under införande
En del kommuninvånare har redan stiftat be
kantskap med det nya publika bokningssystemet 
eServe. Det har bland annat införts boknings
möjligheter på badet och för föreningsbidrag.
 Som användare skapar man själv ett konto i sys

temet där man sedan hanterar uppgifter, kan boka 
olika tjänster och även betala avgifter för exempel
vis simskola. Fler anläggningar i kommun en 
är på gång att läggas in i samma digitala tjänst.  
– Införandet av eServe innebär ökade möjlig
heter för allmänheten att kunna boka lokaler 
eller att hantera olika tjänster som kommunen 
erbjuder. Det förenklar och effektiviserar för alla 
när man kan integrera olika system med varan
dra, berättar Kristina Rudolfson, ITstrateg.

Sommaröppen fritidsgård
Sommargården kommer som tidigare 
år vara öppen från vecka 26 till 32 för 
ungdomar 13  17 år, söndag till tors
dag kl. 16  22. Alla aktiviteter är gratis 
på sommargården. 

Den 7 juni upphörde de regionala råden att gälla men de nationella rekommendationerna 
och råden gäller fortfarande. Vi ska bland annat tänka på att hålla avstånd och att undvika 
trängsel, testa oss vid symtom och resa på ett smittsäkert sätt. På krisinformation.se finns 
en fullständig sammanställning av vad som gäller för både individer och verksamheter.  

Obs. Fotot på våra DiVOS-ambassadörer är taget 
2019, före pandemins utbrott.  

Glad sommar! 


